
Serie 6, Sladdlös dammsugare, Unlimited,
Vit
BCS612W

Extra tillbehör
BHZU21N 2in1 nozzle, Unlimited, BHZUB1830 Tillbehör,
BHZUC18N , BHZUFEH Accessory hose, Unlimited, BHZUHF Hard
floor nozzle, BHZUKYD Keyboard & drawer nozzle, Unlimited,
BHZULFC Crevice nozzle, Unlimited, BHZUMAT , BHZUMP Mini
power nozzle, Unlimited, BHZUXXL

Vår mest kompakta multi-use dammsugare i
klassiskt vit. Denna modell har två batterier
från Bosch Power for ALL-systemet vilket
gör att de passar till Bosch verktyg från
denna serie också
● Enkel hantering: lätt att manövrera tack vare den lätta vikten

och kompakta designen.
● Rengör överallt med hjälp av våra tillbehör, perfekt som

bildammsugare då den är enkel att ta med dig.
● Power for ALL Systemet: batteriet är en del av Bosch Home &

Garden 18 v system (gröna produktlinjen). Byt enkelt batteri
mellan din skruvdragare, häcksax och dammsugare.

● Effektiv städning tack vare vår kolborstfria motor och speciella
motoriserade munstycke. Allt för bästa möjliga prestanda

● Produceras i Tyskland för högsta möjliga kvalitet. Våra
produkter genomgår detaljerade tester för att säkerställa att vi
har hög kvalitet på våra produkter.

Tekniska data
Produktmått (H x B x D) :  1221 x 266 x 204  mm
Emballagemått (H x B x D) :  320 x 260 x 680  mm
Pallmått i cm (H x B xD) :  200.0 x 80.0 x 120.0
Antal per pall :  30
Nettovikt :  2,3  kg
Bruttovikt :  4,8  kg
Frekvens :  50/60  Hz
Elkontakt :  Euro-kont. utan jord till 2,5A
Säkerhetsmärkning :  CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
Buller :  85  dB(A) re 1 pW
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Serie 6, Sladdlös dammsugare, Unlimited, Vit
BCS612W

Vår mest kompakta multi-use dammsugare i
klassiskt vit. Denna modell har två batterier
från Bosch Power for ALL-systemet vilket gör
att de passar till Bosch verktyg från denna
serie också

Prestanda

- Effektiv städning tack vare vår kolborstfria motor och speciella
motordrivna munstycke

- Utbytbart batteri gör att du kan förlänga driftstiden och
dammsugningen om det skulle behövas.

- Power for ALL system: batterisystemet är del av 18v Power for
ALL som fungerar på Bosch Home & Garden produkter.

- Produceras i vår fabrik i Tyskland: produkterna får genomgå
tester för att säkerställa de håller högsta möjliga kvalitet.

Filter & dammpåse

- Filter som aldrig behöver bytas ut som ger en ren luft ut från
dammsugaren.

- Enkel tömning av dammbehållaren: hygienisk tömning av
behållaren. Du behöver inte heller rengöra filtret.

Funktioner

- Mycket lätt att använda tack vare den låga vikten och den
kompakta designen. Designad för att göra det lättare för dig.

- Rengöring på alla nivåer: Tack vare de mångsidiga tillbehören
kan du rengöra all slags smuts, från golv till tak eller
dammsuga till din bil eller båt då den är så lätt att ta med.

- Lätt förvaring: dockingstation för en smidig förvaring av
dammsugaren och alla tillbehör.

- Dammbehållare: 0.3 l volym

- 2-i-1 möbelborste och munstycke

- Madrassmunstycke

- Driftstid 2.5 Ah batteri Upp till 30 min. på normal läge med
icke-elektroniska tillbehör Upp till 25 min på normalt läge
med elektroniskt munstycke Upp till 8 min på turboläge med
elektroniskt munstycke

- Power for ALL Systemet: Batteriet är en del av Bosch Home &
Garden 18-volts sladdlösa system

- Städning på alla ställen: med de smidiga tillbehören kan du
dammsuga från golv till tak och till och med i bilen eller båten.
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